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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ن مـ اوقت ـشكوى من بعض المداخالت التي تأخـذ  وله نظائر سبقت كثيرة، ومتضمن ،ذا اقتراحه
، الــدرو وتقطعــه كثيــر مــن الطــال، و  ســمعما، وو  ــدر، مــا  ــدور نيمــا، وهــذا  قتــرح مــن بــا

اإلقامـة الحفاظ على الوقت أن  تم قراءة الكتا، دون مقاطعة حتى نما ة الـدرو، ويـين اانان و 
 وحينئـذٍ  ،احٍد سؤاله سواء  كان ني الدرو أو خارج الدرو وُترسل إلى القارئ ويقرأهـا كتب كل و 

عون كلٌّ  ستفيد من ناحية سـماعه السـؤا ، ومـن ناحيـٍة أخـرى هنـاس ُأنـاو  الجلـون وو  سـتطي
عتمـا السؤا  مباشرة ، وسوف نقـو  تتوييـأ أوراع علـى الـرا بين نـي الكتابـة، وسـوف أقـو  بطبا

 ني نلك. إنا أننت لنا
ا مهنمم مها يرهبر،    ..، واإلخهاا  كييهرالمسهللة يعنه  هذا االقتراح طيب وطبقناه مدة ورجعنا عنهه

يتقيههههدو  امهههها اقتههههراًح طيههههب،  حيا  هههها ترههههير لمهههها عالقههههة  الههههدر   ال ملههههة، جملههههة الههههدر   ااكهههها 
 المشروحة.

 .  عم
نـا ن علـى نبيااتمـان ااكمـال  بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل ر، العالمين، والصالة والسـال 

 محمٍد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 اللمم ا فر لنا ولشيالنا واجزِه عنا خير الجزاء.

 أريعـة إو نـاالز  ني قبل ُ  ووقا :  "كتا، الشمادات تعالى: رحمه هللا– قو  المصنِ ف أتو القاسم 
 ".رجلين من أقل الرجا  عليه  طلأإو مما  ااموا  سوى  نيما قبل ُ  وو ،مسلمين أحرارٍ  رجا ٍ 

 طالب:........
 رجال ا  الماضع األول؟

 طالب:........
 العدالة ال ُبد منما.
 طالب:........
 ما ه   عندك؟

 طالب: و  ا شيخ.
 طالب:........

 . عم
 طالب:........

 ال ُبد من العدالة.
 طالب:........
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 3 معال  الشيخ عبد الكريم اخلضري

 لما.  ال هذه ال قيمةإو"  ااموا  سوى  نيما قبل ُ  وو"
 طالب: يائدة؟

ا،  ا عم زائدة، االمعنى يكا  ركيك    يقال؟وما ا جدًّ
 طالب:........

  ال زائدة هذه،  عم.
 من أقل موا اا ني قبل ُ  وو ،رجلين من أقل الرجا  عليه  طلأمما  ااموا  سوى  نيما قبل ُ  وو"

 ".الطالب  مين مأ رجلٍ  أو وامرأتين رجل
 طالب:........

 ؟ما ا
 :........طالب

 ما ُتقبل شمادة ااسق  طالق ا. ،العدالة مطلابة ا  كل الشمادات
 طالب:........

 . هل الكتاب على الاصية ا  السفر تتكرر،  ال مما سيلت  ا  شمادة    ما تحتاج
 عليـه  طلـأ و نيما قبلويُ  ،الطالب  مين مأ رجلٍ  أو وامرأتين رجل من أقل ااموا  ني قبل ُ  وو"

 شمادة امرأٍة عد ". أشبمما وما ،والعدة ،والحيض ،والوودة ،الرضاع :مثل الرجا 
تمـا وهـو و  سعه التاللـف عـن إقام "ومن لزمته الشمادة نعليه أن  قو  تما على القريب والبعيد

 ".به مدش عليه المشمود  ر لم وإن ا،تيقن   سمعه أو انظر   الفعل من أدركه وما قادٌر على نلك،
 طالب:........
شهمد  و سهمعه  هالربر المتهيقن، يعنه  مها ُيهدرك  هالحاا  ههذا يُ  ،يعن   البرر"نظر ا"  ها ا  قاله:

ها ُيشهمد  هه، ول  لهم يهر المشهماد عليههض أل   عهق النها  قبهل كهم   ه، وبالربر  ربر الرادق  يض 
 «يـدهره تمن رأى منكم منكر ا نليغيـ»يقال:  -عليه الرالة والسالم–سنة  ثاروا مسللة وه : النب  

يهه ال ُبد    تراه  عينك، وهذا الكالم ليس  رحيح، ومها  حهن ا ،اليس لشرٍص لم يَر المنكر تغيير
 من كالم المؤلف وقال عامة  هل العلم جميهع  ههل العلهم    ا األعمهى لهيس عليهه   كهار، واه  قالهه

 ا  سهل، والرجهل مها يلمممها  ُ الا كا ت عميها   «نعم إن هي رأت الماء»: -عليه الرالة والسالم–
 ما يلممه ُ سل، لما ا؟ أل ه لم يَر الما .ااحتلم وها  عمى 

قهرب مهن   ا بلغه  طريٍق يبلغ  ه حد اليقين  و  لبهة النهن وي "وإن لم  َر المشمود عليه شمد به"
 .اج  لى    يرى، و اضحما ا  وقتمااليقين ما يحت

 بـه اهرتتظـ ومـا، به شمد عليه المشمود  ر لم وإن ا،تيقن   سمعه أو انظر   الفعل من أدركه وما"
 مـن  كـن لـم ومـن، والـوودة النسـب علـى كالشمادة به، شمد قلبه ني معرنته واستقرت ااخبار،
 .ريبة منه تظمر لم من والعد ، شمادته تجز لم ،عدو   ابالغ   امسلم   عاقال   والنساء الرجا 
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 تجــوي وو ، يــرهم  كــن لــم إنا ســفر،ال نــي الوصــية نــي الكتــا، أهــل مــن الكفــار شــمادة وتجــوي
 .نلك  ير ني شمادتمم

 رةبكثــ  عــرف مـن شــمادة تجـوي وووو دانـٍأ عنمــا،  نفســه إلـى جــارٍ  وو خصـم شــمادة تجـوي وو
 .والغفلة الغلط
 .الصوت تيقن إنا ااعمى شمادة وتجوي

، علـوا إنو  لممـا لسـفُ  وإن الولـد شـمادة وو، لسفُ  وإن للولد علوا وإن الوالد ن شمادة تجوي وو
 .لزوجما المرأة وو ومرأته، الزوج وو، لسيده العبد وو، لعبده السيد وو

 شـمادة وتجـوي ،الحـدود نـي إو شـيء كـل نـي العبـد شـمادة وتجـوي، جـائزة اخيه ااخ وشمادة
 .النساء شمادة نيه تجوي نيما اامة

  كــذ، نأ وتويتــه، شــمادته لــتبِ قُ  نفالقــا تــا، وإنا، و يــره الزنــا نــي جــائزةٌ  الزنــا ولــد وشــمادة
 ".نفسه

 طالب:........
 .ا  الم ا و يره

 نـي منـه قبـلتُ  لـم عليـه دتورُ  ،عـد   يـر وهـو تمـا شـمد كـان قـد شمادة   عد ٌ  وهو شمد ومن"
 عد ٌ  وهو شمد لوو  ،منه بلتقُ  عدو   صار حتى الحاكم عند تما  شمد لم كان وإن، عدالته حا 
 .تما حكم ُ  لم معه شمادته تجوي و ما منه حدث ىحت ؛بشمادته حكم ُ  نلم

 و اا  الشــاهد كــان إنا الحــدود، نــي إو شــيء كــل نــي جــائزةٌ  العــد  شــمادة علــى العــد  وشــمادة
ــ أو اميت ــ  ويوتجــ، علــي اشــمد: للشــاهد  قــل لــم نإو  ،بحــ  ٍ  قــر ُ  ســمعه مــن علــى ويشــمد، ا ائب 

 ". عدو   كان إنا المستالفي شمادة
ه لعالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورساله  بينا محمد وعلى آله و صحا الحمد هلل رب ا

  جمعين،  ما  عد...
 الشهمادات مهن الشهماد والمشهاهدة، واألصهل"كتـا، الشـمادات" : -تعهالى رحمه هللا–ايقال المؤلف 

يعنه   «نعلـى مثلمـا ناشـمد»قال:  عم، قال:  «ترى الشمس؟»ايما المشاهدة، وجا  ا  الحديث: 
 ال تشمد  ال على ش ٍ  متيقٍن عليه  و متيقٍن منه.

هههل: سههههما  الشهههمادة، واألدا :  دا ههههل و دا ، االتحمح د ههههها عنههههؤ والشهههمادات لمهههها طراههها  كالروايههههة، تحمح
لهى كرواية الحديث له تحمحل وله  دا ، االراوي يتحمل الحديث عمن ااقه، ويؤدي الربهر   ،الحاجة

 من تحته.
 حيث يسمعه  و يراه، ثهم يؤديمها لمهن هه   ،لشاهد يتحمل الشمادة ممن ه  عليهوكذلك الشمادة، ا

له عند الطلب والحاجة ا  الررامة   ا لم يرَش ضيا  الحق،  ما   ا خش  ضيا  الحق لها لهم 
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 5 ضريخلمعال  الشيخ عبد الكريم ا

هن مهن ضهيا  الحهق ا  هه لهيس لهه    يهؤدي الشهمادة  يشمد، اعليه    يؤديما ولها لهم ُتطلهب، ول ا  مم
 حتى ُتطلب.

 م مههن يشههمدو  وال ُيستشههمدو  جهها   ممههم، وجهها  مههدح مههن يههؤدي الشههمادة قبههل    ُيطَلبمهها، وجهها  
امههذا محمههاًل علههى مهها   ا خشهه  ضههيا  الحههق ا  ههه يههؤدي الشههمادة ولهها لههم ُتطلههب، و مهها المسههارعة 

 سياق  م.« ثم  أتي قوٌ ...»والمبادرة قبل الطلب مع  من ضيا  الحق ا   هذا مذمام 
، وجها  الم ها ااحشهة كبيهرة مهن كبهائر الهذ اب، ومحهرًم اه  جميهع الشهرائع نـي الزنـا""وو ُ قبـل قال: 

رك، ومع القتهل  ـا آَخـاقترا ه مع الش م ِ ِإَلم  َ  ْقُتُلـوَن الـَر َوَو  َ }َوالَِّذ َن َو َ ْدُعوَن َمـَأ هَّ نَّْفَس الَِّتـي َحـرَّ
ــوَن  ــاْلَح ِ  َوَو َ ْزُن ُ ِإوَّ ِب ــان:] هَّ التهه  اتفقههت  ومههن الفههااحش االم هها مههن عنههائم األمههار، [68الفرق

شههاعت اههيمم هههذه الفاحشههة، وترتههب  ،لتسههاهلمم اهه  األسههباب ضعليمهها الشههرائعض وبعههق الم تمعههات
 ا  عليما  مار ال ُيمكن ترحيحما من كيرة  والد الم ا، ومن  دخال العار على الهنفس واألههل، ثهم 

 مفتاح، لكن يبقى اآلثار المترتبة على  لك. ة راد    ُيرحح صعب الترحيح،  اب التاب
طهب مهع     شهاعتما خطهل    المهر ة   ا ز هت ال يلمممها    ُتربهر الرا ،وُ شيع ا  ههذه األيهام اتهاى 

شض الستر مطلاب، لكن الفتاى بمذه السعة ُي رئ الُفساق والُف هار علهى ارتكهاب الفهااح ، ل ما ز ت
إنا ينــت أمــة »ج وينتمهه  اإلشههكال، اهه  الحههديث الرههحيح ُترطههب وتتههمو     تريههد ،أل ههه مهها لههه  ثههر

، عليما، ثم إنا ينت نليجدها الحد ،أحدكم نليجدها الحد ، عل ،وو ُ ثرِ   «نا ينـتيمـا، ثـم إوو ُ ثـرِ 
 .«نليبعما ولو بضفير»قال ا  اليالية  و ا  الرا عة: 

فار م هدولض حتهى ُيربهر   ترل قيمهة األمهة  لهى ضهفير حبهل مضه  ه ال ُيمكن  يقال  هل العلم: 
سهللة  العيب الذي ايما، لن ترل قيمتما  لى هذا الحبل  ال   ا ُ خبمر عنمها   مها  غه ، لكهن يبقهى م

ويبقههى    اإل سهها  يترههار الطههراين  «مــن ســتر مســلم ا ســتره هللا»السههتر لههه شههل ه اهه  الشههريعة 
ل س وُتعيَّر، ما ا عن الرجهويننر ا  المرلحة لل ا بين، يعن    ا خش  على المر ة    تبار ت ل

 لا تموج امر ة  زا ية، ثم اطلع على  لك  عد؟
ن الرطهاب، به   رجال  جها   لهى عمهر  -   كا  اإلخاا  يذكرو  در  الماطل–وجا  ا  الماطل 

بهههت وقهههد قاراهههت   اهههُلخبمر الراطهههب؟ قهههال: لههها  خبرتهههه ألوجعتهههك  -يعنههه  ز هههت–اقهههال:     ختهههه ُخطم
عهدة قاعدة مطردة ل ميع  صحاب الفااحش المح اة والبغايها، ههل ُيؤخهذ قا ضرب ا، لكن ميل هذا يؤخذ

 كل من ز ا قال...؟ 
  هذا ُي رؤهم علهى االسترسهال اه  ههذه الفاحشهة، وتبقهى القضهايا قضهايا األعيها  الفرديهة ُتعهال  اه

 وقتما.
واالمتنها     وقعن اه  ههذا امتهنعن مهن الهمواج  سهبب الفضهيحة،من النسا  الالت امعروف    كيير  

الكلهه   عههد التابههة ايههه مهها ايههه،  عضههمن ترشههى مههن والههدها   ا عههرف، وينههدر مههن يقبههل السههيما   ا 
هها    يقبههل ببغهه ، لكههن مههع  لههك   ا ُدرمسههت الحههاالت الفرديههة مههع  خههذ االحتياطههات  كهها  الرجههل عفيف 
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هر ج عهن األسهرة  و يهتكلم شهرص خهار  ،قهد تهتكلم ايمها  عهد ،التامة والنسا  كييهًر مهنمن لهيس لمهن سم
وقههد بلغههه شهه ً  مههن الربههر عنههد هههذا الههموج، ثههم  عههد  لههك مهها حالههه؟   ا عههرف    امر تههه سههبق    

 ز ت.
علهههى كهههل حهههال قفهههل البهههاب  الكليهههة مههها هههها  رهههحيح، يعنههه  كا هههه يلهههمم  خبهههار كهههل خاطهههب، وكهههل 

 مههذه ال  شههكال، لكههنامههذا لههيس  رههحيح، امههر ة حرههلت منمهها هفههاة وتابههت و  ههاب امرطابههة ُتربههر 
مها يهدري عهن شه    حيهث يعهرف النها  كلمهم  و  رها، و ا  خبرها، ويلت   هر  امر ًة  غ  ا تشر  م

هههذا  ههش، اهه عال  القههال  السههتر علههى العمههام   هههل الحهه  وال يههرا  كلمههم يعراهها ، ثههم  عههد  لههك...
هذا ليس  الرحيح، والكتم المطلق  حيث تبار  عق النسا  العفائف  عد التابة،  عضهمن تحسهن 

  وتكا  خير ا مما كا ت عليهه قبهل، اميهل ههذه األمهار يتاالهها العقهال  مهن األسهر، ويننهرو  ،ماحال
ول  جا  مهن يقبهل اها تفى المحنهار مهن كهل وجهه، مهع   هه ينهدر    ُياجهد عفيهف يقبهل  ،ا  األمر

  امر ٍة قد ز ت مع    التائب من الذ ب كمن ال   ب له.
كهل مهن ز هت تسهتر ولها تعهدد منمها  لهك، ولها لهم تتهب؟  و  ا مالحنت  على القال  السهتر المطلهق

هههذا شهه   ال تقبلههه لنفسههك، وتسههللن  واحههدة تقههال:   هه  ا ُترههبت و  هها صههغيرة، اهه  ا جهها  الُرطههاب 
َمههن  خبرتههه راههق، ا هها  شههرص مههن  يههر البلههد اتقههدم لرطبتهه  و خبرتههه اقبمههل، اههراق  باههها  يههر 

ل ويتموجمهها للسههتر عليمهها، ثههم ُيطلقمهها عنههده يتحايهه  سههعادي مهها  قبههل، وههها مهها يههدري،  عههق النهها
خبههر، لكههن مههن  جههل    ُيقههال: تموجههت، وهههذه حيلههة مقبالههة اهه  ال ملههة، الههذي يقبههل بمههذه الطريقههة 

 ما ها مستمر، لكن من  جل    ُيقال: سبق وتموجت. ا، ول  كا  مضمر  اجماه هللا خير  
ب، ُيسهما ما وُيدلسها  بمها علهى الُرطها  ا ُاقمهدت البكهارة، امنهاك عمليهات ت ميليهة  ،وعلى كل حال

ئ  ومههع  لههك األمههر لههيس  السههمل، ال  النسههبة للمههر ة وال  النسههبة للرجههل  خبههار المههر ة صههعب، والنتهها
ههها الكهههتم عهههن الرجهههل العفيهههف الرهههالح، ثهههم  عهههد  لهههك ُيربهههر  و يعلهههم  المترتبهههة عليهههه شهههديدة، و يض 

ا، االمسللة ا    ، طريقته ا صعًب عليه جدًّ   اية الحساسية، اتحتاج  لهى عهالٍج جمئه  اههذا  يض 
 كل قضية جمئ ،  ما  صدار الفتاوى العامة المطلقة.

عمههر قههال ألخهه  المرطابههة: لهها  خبرتههه ألوجعتههك ضههرب ا، ومهها  ههدري عههن حههال تلههك المههر ة، وكيفيههة 
 .اإلخبار لا  خبر األخ

ل العلم   ه ال ُبد من المقراد    هذه من المسائل الحساسة، وا  حديث األمة استنبط  عق  ه 
ولههن ترههل قيمتمهها  لههى الضههفيرض حتههى  «نليبعمــا ولــو بضــفير»اإلخبههار  العيههب، بههدليل   ههه قههال: 
 ُيربر  عيبما دليل على   ما ُتربمر.

وعلى كل حال ايه ل ا  لإلصالح ا  المحاكم، ول ا  كذا لها ياَكهل  ليمها شه ً  مهن ههذا األمهر،  
 اضيحة،  سلل هللا السالمة والعااية. مع   ه حتى  خبار هؤال  ايه  ا  

 طالب:........
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 . عم
 طالب:........

و يممها  ولهى  المراعهاة األ يهى الته   قهدمت المغرهابة والمكرههة شه  ،  ،الضرر على ال ها بين اه
والت  حرلت منما هفاة  و زلة وتابت و  ابت وتغيرت  حاالما هذا ش   آخر، لكهن مهن اسهتمر ت 

 هذا األمر؟
 .......طالب:.

  َأْو ُمْشــِرسٌ   َيانٍ }َوالزَّاِنَيــُة َو َ نِكُحَمــا ِإوَّ األمههر لههيس  السههمل العفيههف ال ي ههاز لههه    يرطههب زا يههة 
ا له حق ا  الشر  كا    ُ ش ببغ  هذا ال يرضاه  حًد لنفسه. [3]النور:  االطرف اليا    يض 

 .ة ُتعال   ما ُيناسبماة، وكل قضياميل ما ُقلت: المسائل ُتعال   الطريقة المناسب
 طالب:........

، علههى المههر ة، حتههى عنههد  هههل لعلههم يبحيهها  هههذا اهه  المههر ة  اهههذا  شههكال   ا كهها  البحههث كلههه ُمنرههبًّ 
  الرجههل  سههمل مههن  م يقالهها : ههه [3]النــور: }الزَّاِنــي َو َ ــنِكاُل إوَّ َياِنَيــة  َأْو ُمْشــِرَكة  والحكههم واحههد 

 المر ة.
 خبر عمر تن الالطا، بأن أخته قد قارنت  كون قد قذف أخته؟ قو : أليس الذ، أ

 قالاا:     كر العياب ا  االستفتا  ليس  غيبة، وهنها يكها  لهيس  قهذف   مها هها جها  ليسهتفت  مها
 جا  ليقذف  و يعيب هذا يبحث عن مرلحة  خته.

 طالب:........
 وتابت و  ابت. ،و دمت ،لحناتما ه  على  طالقما، امر ًة   ااها الشيطا  ا  لحنٍة من ال ،ال

 طالب:........
 ت لس عمرها كلما؟

 طالب:........
 ،لهةولهيس مهن حرهلت منهه المفهاة والم  ،  ا ما  قال: ُيغش الرجل،   ا  قهال: ُيعهال   طريقهٍة مناسهبة

 وُعرمف واشتمر وا تشر، يرتلف األمر. ا،وصار  غي   ،هذا األمر  كمن استمر 
ملهة سهلم ا سهتره هللا، يقهال اإلمهام مالهك: اهرًق بهين    تحرهل المفهاة والولذلك يقالها : اهيمن سهتر م

مهذا ال ي هاز السهتر عليهه اومهن ُعهرمف  هالفااحش وال هرائم  ،من شرٍص اُيسهتر وهها مهارد الحهديث
 البتة.

لمها كهم البكهارة لمها  ر ، اه  ا وجهدها ثيب ها ُيننهر اه  حا ،  ا وجدها البكارة لمها  ر  عنهد  ههل العلهم
 ممرها وه  ثيب، وكم ممرها وه   مكر؟ اُيداع له الفرق ُيسمى  ر  البكارة.

 طالب:........
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ه   ته، ومهن حهق المهر ة    تتهاب وتسهتتر  سهتر هللا، والاهذه حقاق العبهاد، اهالموج ال شهك    لهه حقًّ
 ترت  ستر هللا؟قدمت  فسما للرجم ولما ا ما است

 طالب:........
 بال شكض أل  الحدود كفارات.

 طالب:........
 ايه؟ما ا 

 طالب:........
 الرجل عندهم ا  الُعرف، وعند سائر النا  عيبه  خف من عيب المر ة، واألثر المترتب الرجل ما

األطبهها   د ول  كهها اا بههد وا ُيشههيعا ، وبهه ايههه شهه   يههمول، ولهها اسههتتر لههن ُيكشههف، المههر ة ُتكشههف،
 يقالا : ُيمكن    تمول البكارة  غير وط   لماٍر  خرى. 

 .عم،  الماضا  الكالم ايه جارًح للقلب، والرروج  قاعدٍة ل ميع هذا النا  ال ُيمكن ،على كل حال
 طالب:........

  سههلل هللا [3]النــور: ْو ُمْشــِرٌس وَّ َياٍن أَ ُحَمــا إِ }الزَّاِنــي َو َ ــنِكاُل إوَّ َياِنَيــة  َأْو ُمْشــِرَكة  َوالزَّاِنَيــُة َو َ نكِ 
 الزَّاِنـــي}الزَّاِنَيـــُة وَ العاايههة، مهههع    ماضههها  النسههها  اههه  ههههذا البهههاب  شهههد مهههن الرجهههال بهههدليل التقهههديم 

ـاِرُع َوالبينما ا  األماال الرجهال مقهدما  علهى النسها   [2]النور: َناْجِلُدوا  ـاِرَقُة َنـاْقطَ }َوالسَّ  ُعوْا سَّ
 .[38ة:]المائد

 طالب:........
 النسا  جا  ايمن   من حبائل الشيطا ، ول  كا  الحديث ايه كالم.

للرجهل، وشهماة الرجهل  شهد مهن شهماة المهر ة  شهد،  على كل حال ال شك    المر ة يعنه   شهد   هرا   
   ت ُتناز  ا  هذا؟  

 طالب:........
   قد ظلمما ا  التعدد.ال، لا    شماة المر ة  شد من شماة الرجل لكا  الشر  ،ال

 طالب:........
اهه  حههديث  -رحمههه هللا–وال ي ههاز السههتر علههيمم اهه  كههالم اإلمههام مالههك  ،الُف ههار ال ُبههد مههن كشههفمم

 قهال: ههذا اه   يهر  صهحاب السهاابق، والفهااحش، وال هرائم، ههذا اه  «من ستر مسلم ا ستره هللا»
 حق من حرلت له هفاة  و زلة.

اإلطهالق،  عدول معروف   ه ال ُيقبل الرجهال علهى عدو " رجا ٍ  أريعة إو االزن ني قبل ُ  ووقال: "
ـــوا ِإن َجـــاءُكْم نَ  } ـــا بهههل ال ُبهههد مهههن العدالهههة، وا تفههها  الفسهههق ـــِذ َن آَمُن ـــٍأ َنَتَبيَّ اِســـٌ  ِتنَ َأ َُّمـــا الَّ ـــوا َب  ُن

 يعن  تاقفاا تيبتاا حتى تيبت العدالة. [6]الُحُجرات:
 لعبد ا  هذا.اال ُتقبل شمادة ا "أحرار"
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ى الكفههار ال ُتقبههل شههمادتمم اهه  هههذا البههاب وال اهه   يههره،  ال اهه  شههمادة  هههل الكتههاب علهه "مســلمين"
 .لمسلم ا  السفر على خالٍف ا   لكوصية ا

 طالب:........
 .، وسيلت   كر    العبد ميل الحر عم

 طالب:........
دته لروايههة، روايههة العبههد مقبالههة، وشههماههها اشههترط الحريههة وقههالاا: هههذا ممهها تفتههرق ايههه الشههمادة عههن ا

 الف مذكار.رعلى خالٍف بين  هل العلم المذكار ا  المغن  و يره ال ،مردودة
 طالب:........

 .يعن  ا  هذا الباب ا  الم ا
 طالب:........

 الشذو .  عم
ه النسها  ليهاألمهاال مسهتيناة، ومها ال يطلهع  " الرجـا  عليـه  طلـأممـا  اامـوا  سوى  نيما قبل ُ  وو"

 مسههتينى، هههذا البههاب الههذي لههيس مههن  ههاب األمههاال وال ممهها يطلههع عليههه النسهها  دو  الرجههال ال ُيقبههل
  قل من رجلين.

ين منرها  "وو ُ قبل ني ااموا  أقل من رجٍل وامرأتين" عليهه  وههذا منرهاً  عليهه اه  آيهة الهدَّ
َمَداء  .[282]البقرة:  }َنَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن ِممَّن َتْرَضْوَن ِمَن الشُّ

 قضى  الشاهد مع اليمين، ا  الحديث قضى  الشاهد مع اليمين. "أو رجل مأ  مين الطالب"
 ؟ااألصل ا  الشمادات    البينة على المدع ، واليمين على الُمنكمر،  يمما  قاى جا ب  

 طالب:........
، لمهب منهه  ضهعف البينتهيني هها الُمنكمهرض أل  معهه األصهلض ولهذلك طُ المدعى عليه الذ ا قاى جا ب  

والمدع  يدع  خالف األصل ا ا به  ضعف، اُطلب منه البينة، البينة ا  األصل رجهل  و رجهل 
  ا  [282]البقـرة: ى ا اُاْخـرَ }َأن َتِضلَّ ْإْحَداُهَما َنُتَذكِ َر ِإْحـَداُهمَ وامر تا ، امر تا  ا  مقابل الرجهل 

اي جا بهه  الشهاهد، ارهار اه  مرهف المهدعى عليهه، ي هها المهدع  قهذُعدم الشاهد اليا   هذا اله
المهدع   الما قهاي جا هب ،ااكُتف  منه  الشاهد مع اليمين، بينما اكُتف   النسبة للمنكمر  اليمين اقط

  الشاهد اكُتف  منه  البينة األضعف كالمنكمر.
  عم." والوودة ،الرضاع :مثل "وُيقبل نيما و  طلأ عليه الرجا 

 طالب:........
 ؟وهم عندهم شمادة
 طالب:........
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 ا تعينهت علهى الشهاهد لممهه   [283]البقرة: }َوَمن َ ْكُتْمَما َنِإنَُّه آِثٌم َقْلُبُه      ه ي ب عليه  ،يلت 
  داؤها. 

 طالب:........
 ولاالها لضا  الحق ُيسميه، الما ا ال ُيلمم؟ ،  ا ُعرف عنده شمادة  و بينة

 طالب:........
 ؟ما ا
 :........طالب

   ا شك ا  عدالته يطلب منه الممك .
 طالب:........

 . عم
 طالب:........

 ُيمكيه. نال ُبد    يلت   م
وعلهى كههل حههال البينههات كلمهها مطلابههة مههن المهدع ، وهههذه البينههات كلمهها  مهها ُيبههين الحههق وُياضههحه، 

يع    يسههتررج الحههق كمهها  كههر ابههن القههيم، والقاضهه   ربرتههه و كائههه وحنكتههه يسههتط ،ومنمهها القههرائن
 ممن ها عليه.

 ممكهن   الكن األصل   ه ممنة النسها ، ولال  ،الرضا  يطلع عليه الرجال؟ ممكن" الرضاع :مثل"
 خ المرضعة  و زوجما  و عمما من محارممها يعراها    مها  رضهعت  و ال، لكهن ههذا   ا لهم يطلهع 

 الرجال اكُتف   النسا .
جهال،  عها  ر يطلع عليما الرجال؟ اآل   كير  طبا  النسا  والهاالدة الاالدة  "مثل: الرضاع، والوودة"
  اهلل من ا تكا  الفمطر.

 طالب:........
 ؟فعلتما ا ماجاد  يره  ها هل ها عدل؟ لكن لا ما
 كلما من  مار النسا . "والوودة، والحيض، العدة"

 م.كيف... ع «كيف وقد أرضعتكما؟»تكف   "وما أشبمما شمادة امرأٍة عد "
 طالب:........

 امر ة ادعت   ما  رضعت الموج مع زوجته، اُقبلت شمادتما. 
ه الشههمادة يلممههه  داؤهها،   ا لممتهه "ومـن لزمتــه الشــمادة نعليــه أن  قــو  تمــا علــى القريـب والبعيــد"

 يلممه  داؤها السيما   ا تعينت عليه، ا   كتمما امم آثًم قلبه.
ا سااً  قرب  و  عد. ال ُيحاب  بما على القريب والبعيد""   حد 
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، قهال:   ها  داهع و  سعه التاللف عن إقامتما" " لحهق الا ُطلمبت شمادة رجٍل تعينهت عليهه اه  حهقٍ 
 ما يلممه؟ م  لى المحكمة  شمد، يلممه    هبوال 

 طالب:........
 ؟ما ا

 طالب:........
 خهذليهه،   ا قهال:   ا  لهف متعينهٍة ع ،ها يشمد  هل  لميهٍد علهى عمهرو  لهف ريهال، وال يهدري  ال هها

 يلممه؟  م يلممه 
 طالب:........

 ؟ما ا
 طالب:........

" لــكوهــو قــادٌر علــى ن و  ســعه التاللــف عــن إقامتمــا أن  قــو  تمــا علــى القريــب والبعيــديقههال: "
ا  لى وسعما.  يعن     ع م عن  قامتما اال ُيكلف هللا  فس 

 طالب:........
 ال ُيحاب  بما  حد.

 ....طالب:....
  عم ال ُبد    يؤديما.

ــا" ــه وم يعنهه   عنمهها تيقن هها، ااألاعههال تُههرى  ههالعين، اهه  ا رآههها  عينههه  و سههمع" انظــر   الفعــل مــن أدرك
  طريٍق يقين .

اهد أل  مها ُيهدرك  السهمع  طهرٍق قطعيهة ُيعامهل معاملهة المشه" بـه شـمد عليـه المشمود  ر لم وإن"
َك َعـَل َريُّـ}َأَلـْم َتـَر َكْيـَف نَ : -جلَّ وعال-كتاب هللا  ا  هذه القطعية، وجا  ا   كير من ماضع من

ــاد  [1]الِفيــل: ِبَأْصــَحاِ، اْلِفيــل  ــَك ِبَع ــَل َريُّ ــَف َنَع ــَر َكْي ــْم َت  عليههه–الرسههال مهها ر ى  [6جــر:]الف }َأَل
 لكنه بلغه  طرٍق قطعية، اُنم مل منملة المشاهد ا  هذه القطعية. -الرالة والسالم

  :   ههه ال ُبههد اهه  النرهها  المنرهها  عليمهها اهه  الرؤيههة  حرايههة الرؤيههة لقلنهها لنهها:  نهها لهها ق قلنهها: 
ت نعـم إنا هـي رأ»يقهال:  -عليه الرالة والسالم–عليه ُ سلض أل  الرسال  امااألعمى   ا احتلم 

ه بلغهه  و   ا كها  اه  ظهالم ال يهرى، لكنه ر يتهه،وميلما الرجل   ا ر ى الما ، يقهال:   ها مها  «الماء
  طريٍق قطع ، وها اللمس واإلحسا ، اُينمَّل منملة المشاهد.  لك

 طالب:........
   ا رآه يقال: ر يته  عين ، ول ا بلغه  طريٍق ملمم،   ا بلغه  طريٍق ملمم ميل المشاهد.

 يعن  شمادة  االستفاضة.  "ااخبار به تظاهرت به وما شمد عليه المشمود  ر لم وإن"
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، ي يسههههما ه االستفاضههههةالههههذ رمهههها تنههههاهرت  ههههه األخبهههها" واســــتقرت ااخبــــار بــــه تظــــاهرت ومــــا"
 االستفاضة.

  "به شمد قلبه ني معرنته واستقرت"
  ت تعرف    هذا الالهد يهدخل اه  ههذا البيهت ويرهرج منهه، والنها  يقالها : جها  ولهد اهال ، وراح 

 لهدي تهروح معهه، ه ولد اال ، لا قال: تروح مع  لألحاال تشمد له   هل  ههذا والولد اال ، تشمد  
 ما  دري عنك، تقال هذا   ت؟  ائ  وال حضرت شي ،تقال: وهللا ما حضرت التلقيح والاالدة

 طالب: ...........
 سؤال  جب.

 طالب:........
 ما تشمد    هذا ولد اال ؟

 طالب:........
 خال ، هذا ُيسمى  يش؟ استفاضة، ُيسمى شمادة  االستفاضة، وه  معماًل بما.

 ...طالب:.....
 مشاهدة. هما اي

 طالب:........
ا نر اإلشاعات ش    ير االستفاضة، اآل  لها يهذكر خبهر اه  قنهاة  و اه  وسهيلة اترهال، وههذا 

 تشمد    هذا حاصل؟    يكف   ،وكلمم يتناقلا ه ،الربر ُيطبق الشرق والغرب
 طالب:........

لقطهع اا كيهر  اقلاهها ا  مها ال ُتفيهد ول -يقال ابن ح ر-ر يت األخبار الت  ُتشا  ولا كير  اقلاها 
 ما لم تستند  لى الحس.

وصار له عماد يام  اه   ،ا  صحيفة ايقال: اشتغلت محرر   -رحمة هللا عليه–الشيخ الطنطاوي 
الشههام قههديم ا، ايقههال:  قههص مقههال اهه  عمههاٍد مههن األعمههدة، قههال رئههيس التحريههر: َمههن يغطهه  هههذا 

 العماد؟ 
هف، وكا هت الرسهائر كهذا وكهذا، اه   ، اكتبه هها شهباما وجد  حد   حريهًق اه  كهذا وكهذا، وبهد  ياص م

  يكذب الربر الماض . يكتب مقاال   الخذاليام اليا    قص عماد، 
اإلشهههاعات ت هههد  ههههل الشهههام كلمهههم يتنهههاقلا  خبهههر الحريهههق، وهههها مههها لهههه  صهههلض ولهههذلك القرهههة اههه  

مشهربة، وآلهى مهنمن شهمر ا، وعمهر ه اه  ال لما اعتمل  سها -عليه الرالة والسالم–النب   ،الرحيح
 خارج المدينة.

آلههى مههن  سههائه شههمر ا، واعتههمل اهه  المشههربة  راههة، اههدخل عمههر وجههد النهها  حههال المنبههر م تمعههين 
كهل -ههل شهمادة ههؤال   ه، طلَّهق  سها -عليهه الرهالة والسهالم–ا  المس د، وكلمهم يقالها : النبه  
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 13 ضريخلمعال  الشيخ عبد الكريم ا

عليههه –لييتيبههت مههن النبهه   ضب عمههرمهها ههه   رههحيحة؟  شههاعةض اههذه م صههحيحة  -المسهه د ملهه  
 الخبره ا  المرة اليالية ا  االستئذا    ه ليس  رحيح. ،-الرالة والسالم

 لههى مرههدر مسههما   و مرئهه ، وبههين  شههاعة ال تسههتند  ،الههذلك اههرق بههين استفاضههة تسههتند  لههى حههس
ثهم ال   لى حس، الربر تلقفهه   سها   و تاهمهه  و مشهى علهى تحليهل مهن التحلهيالت الته   سهمعما،

يكهها  لمهها  د ههى  سهها  مههن الرههحة، وبههين خبههٍر يسههتند  لههى حههس ولههه  صههل، ثههم تكهها  رواتههه اهه  
 . اطبقته األولى ميل األخيرة والمتاسطة، ارق بين هذا وهذا، ااإلشاعات ال تفيد علم  

 طالب:........
 يقة.ُيتتبع  لى    يرل  لى الحق ،ه  قرائن ما يحكم بما، لكنما قرائن يسما ما طرف خيط

 طالب:........
يستمر على النا  ويمش  على النا  كلمم، التبنه      ال ُبد    ينمر الربر الرحيح، ما ُيمكن

مهها يمشهه  علههى النهها ، ال، ههها  حيا  هها وههها ماجههاد وُ ضههيف  عههق األوالد  لههى زوج األم ترههير 
ايههذهب  ههه  ،سههةمطلقههة وعنههدها ولههد، ويتربههى عنههدها اهه  ظههل زوجمهها، ثههم  عههد  لههك يحتههاج  لههى الدرا

اسههم الالههد؟  مهها و تههارك، يههذهب  ههه هههذا الههموج  لههى المدرسههة، ويقالهها :  ،واألب  عيههد ،هههذا الههموج
هههذا ماجههاد، ثههم  عههد  لههك يسههعى  ،ويمشهه  ،ويسهه لا ه  اسههمه ،اسههمك؟ اههال  مههايقههال اههال ، و  ههت 

  لى الترحيح ايما  عد   ا عقل.     
 ام نا  ه يعنه  لها كها  "عـاقال   والنسـاء الرجـا  مـن  كـن لم ومن، والوودة النسب على كالشمادة"

 ُتقبل شمادته؟
 طالب: و.
  اإلجما .
 الكاار ال ُتقبل شمادته  ال ا  هذه المسللة الالحقة." امسلم  "عاقال  

 الرب ...." ابالغ  "
 طالب:........

ل محمهاد بهن التحمحل ُيقبل، كا ه يتحمهل ويهؤدي   ا تهااارت ايهه الشهروط ميهل مها تحمه ،ه  األدا 
ا  وجمه وها ابن خمس سنين، وهه  اه   -عليه الرالة والسالم–الربيع الم ة الت  م ما النب  

 البراري. 
ا بالغ ــا"  يههف، اههال الرههب  ولهها قههارب االحههتالم ال ُتقبههل شههمادتهض أل ههه لههم ي ههرم عليههه قلههم التكل"مســلم 
 يؤمن    يكذب.

اه  محهل الااقعهة، قبهل مها يتفرقها ، يلعبها   وبعضمم من  هل العلم من يرى قبال شمادة الربيا 
  داعه اسقط وا كسر  و مات مها ايهه  ال الرهبيا  لها لهم  قبهل شهمادة ههؤال ،اليا   داعوجا  واحد 

      لضا  الحق، منمم من يرى   ه ا  هذه الرارة ُيمكن    ُتقبل شمادتمم ما لم يتفرقاا عن المكا
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ا بالغ ــا يههه هههذه ا  ا لههم تتههااار  ،تحمههل علههى مالزمههة التقههاى والمههرو ةالعدالههة َملكههة  "عــدو   "مســلم 
ُتقبهل  االم نا  ال ُتقبهل شهمادته، والكهاار ال ُتقبهل شهمادته، والرهب  ال ،"شمادته تجز لم" الشروط

 شمادته، و ير العدل ال ُتقبل شمادته، سااً  كا  اسقه  سبٍب عمل   و اعتقادي.
 طالب:........

اى ميههل  عههق المعاصهه  النههاهرة التهه  يماولمهها النهها   غيههر  كيههر وجههد    كهها  ممهها عمههت  ههه البلهه
 ...............ايمم  كيرة، ولا ُردت شمادتمم لتعطلت الحقاق، هذه  مار على ما ُيقال

 ما ا تفعل؟
 طالب:........

 عدد المطلابين من  ميال ُشريح؟   تستطيع    تلت حتى ا  القضاة   فسمم 
 طالب:........

  ا شهك طلهب المهمكين، لكهن الحهق  ،يس له    يحكم  ال  النهاهر، ول ا شهك اه  البهاطنالقاض  ل
 ثابت ما يشمد  ه حق عليه    ُيَرد.   

ُيرهل  يعنه  مها ُيرهل  العدالهة، لهم ينمهر منهه مها" ريبـة منه تظمر لم من والعد ، شمادته تجز لم"
  العدالة.

س مهن المهتن، صهفحة مائهة وخمسهين، وههذا هذا قال  براهيم النرع  ولسحاق، وهها مهن الشهرح ولهي
 قال  براهيم النرع  ولسحاق، وها من الشرح وليس من المتن، صح؟

شههمادة الكفههار مههن  هههل الكتههاب اهه  الاصههية اهه  السههفر   ا لههم يكههن  يههرهم يعنهه  لههم ُياجههد  يههرهم 
ت ههاز علههى المههذهب، وعلههى ضهها  مهها جهها  اهه  آيههة المائههدة، واهه  حههديث تمههيم الههداري وصههاحبه، 

    الكاار ال ُتقبل شمادته مطلق ا.  وه ،اليالثة يطردو  القاعدة ةاألئمو 
 ."وو تجوي شمادتمم ني  ير نلك"

يعنهه  الكفههار اهه   يههر هههذه المسههللة، و حتههاج  لههى    ُ حضههر المسههللة مههن تفسههير القرطبهه  اهه   
    شا  هللا.   ،الدر  القادم ،ال م  الساد  ،المائدة


